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Da jeg gikk på videremen gjør mange rike, vi
gående i Larvik var vi
har ingenting, men eier
ganske mange elever som
alt.» (2 Kor 6,3-10)
var enige om å pugge
Jeg har nok kjent at
bibeltekster. Vi møttes to
Paulus sine ord om tjenog to i et friminutt hver
esten er så store at jeg
dag - parat til å gjengi for
aldri helt har klart å se
hverandre de tre versene
dem som mine. Men den
vi hadde lært siden i går.
intense bønnen om å
Det ble verre og verre
være en trofast tjener kan
etter hvert som dagene
Paul Erik Wirgenes
gikk. Vi prøvde nemlig å GENERALSEKRETÆR I BIBELSELSKAPET jeg kjenne meg igjen i.
gjenta fra vers én i hvert
Ordene har blitt nærere
kapittel og fram til dagens tre vers. Det
for meg igjen etter lange kveldssamtaler
var alltid en lettelse å begynne på et
med kollegaer fra bibelselskap i deler av
nytt kapittel.
verden hvor Kristustroen ses på med
En av tekstene jeg lærte var kapittel 5 og
6 i 2. Korinterbrev. Jeg husker vi startet
på kapittel 6.
Bak oss hadde vi det flotte kapittel 5 med
store ord om den nye skapningen og forsoningens tjeneste. Så møtte vi en personlig tekst med et intenst selvforsvar i
et poetisk språk. Det fascinerte meg:

«Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli
støtt bort, så tjenesten ikke skal bli spottet.
Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle
måter: med stor tålmodighet i motgang,
nød og angst, under mishandling, i fengsel
og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og
sult. Vi går fram med redelighet og visdom,
med tålmodighet og godhet, i Den hellige
ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhets ord og i Guds kraft, med rettferds våpen i høyre og venstre hånd, i ære og
vanære, baktalt og hedret. De sier vi leder
folk vill, men vi taler sant, vi er miskjent,
men likevel anerkjent, vi er døende, men se,
vi lever! Vi blir slått, men ikke slått i hjel, vi
sørger, men er alltid glade, vi er fattige,

stor mistenksomhet. Jeg møter troende
som kan krysse av på alle Paulus sine
krevende og vonde erfaringer som Jesu
disippel. De har vært i motgang og kjent
nød og angst, de har vært fattige, de har
vært miskjent, forfulgt, slått, fengslet,
men ennå ikke drept. At livet og tjenesten koster har få av dem behov for å underkjenne. Men hengivenheten til
Kristus overskygger mye, noen av dem
ligner på Paulus. Slike møter gjør meg
ydmyk og takknemlig over vårt eget land
og den trygghet vi lever under. Samtidig
blir jeg berørt og stolt over å møte slike
kollegaer. Det er et bibelselskap til stede
i nær sagt alle land i verden. Sammen
tjener vi kirkene og menneskene som
bor der med gode oversettelser av Livets
Ord. Det er fantastisk å få stå i en slik
sammenheng.
Nå vil jeg lære disse ordene utenat enda
engang. Ikke minst vil jeg la ordene
styrke nærheten til de mange forfulgte
troende. Så vil jeg be for dem, og lete
etter gode måter å stille opp for dem så
langt jeg makter.

•

Foto: Tor Tjeransen
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«Forholdene har blitt litt bedre for de kristne her i byen. Før snakket folk åpent hånlig til
oss, lo og kalte oss gale. Nå snakker de bak ryggen vår og overser oss.»
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BIBELGAVEN I VERDA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE OG ÅSHILD SOLGAARD

NY VERBUMBOK

Skriv Bibelen for hand

Her
vi går
Meditasjoner
OSKAR STEIN
BJØRLYKKE

I Ukraina har både politiske og religiøse
leiarar, i tillegg til tusenvis av truande frå
ulike kyrkjesamfunn, teke del i prosjektet
«handskriven bibel».
– Dette initiativet har vore til stor velsigning,
og har bidrege til at folk har retta merksemda
mot Guds ord, seier Grygoriy Komendant og
Anatoliy Raychynets frå Det ukrainske bibelselskap.

Oskar Stein Bjørlykke
har ei eiga evne til å
setje ord på det skøyre,
vakre og sårbare livet.
I Her vi går gjer han
dette gjennom å la
dikta stå i dialog med
ei kort bibeltekst.
Boka eignar seg godt
til dagleg bibelmeditasjon.

Ukrainas andre og tredje president, Leonid
Kuchma og Viktor Jusjtsjenko, har begge
skrive inn vers i Bibelen.
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Foto: Det ukrainske bibelselskap

I seks år har kyrkjelyden gjennomført
Bibelselskapets program mot hiv og aids. Då
dei starta opp var vona at «Den miskunnsame
samaritanen» skulle auke kunnskapen om
sjukdomen, og endre haldningane til dei
smitta.
– Det var overraskande å sjå at det også førte
til at fleire kom til kyrkja. Årsaka var at prestane lærte seg å kommunisere på ein annan
måte, dei byrja å møte menneske med medkjensle og kjærleik. Og dette gjeld ikkje berre
hiv-positive, men alle menneska i lokalsamfunnet.

Ny bok!

4

Dei prominente gjestane blei også informert
om den nye ukrainske bibelomsetjinga, og
Bibelselskapet inviterte dei begge attende for
overrekking av den nye Bibelen når han er klår
frå trykkeriet.

Kyrkja og kyrkjelyden er blitt fornya

Kr 289,-

www.verbumforlag.no

– Det er mange politikarar i verda som undervurderer Bibelen. Det blir tydeleg kven av
leiarane som verdset Guds ord når ein ser på
utviklinga av nasjonen og livskvaliteten i dei
ulike landa, uttalar Viktor Jusjtsjenko (bilete).

– Programmet «Den miskunnsame
samaritanen» har ført til ei stor endring i
kyrkjelyden vår, seier Mulu Gesesewu, ein
av leiarane i den ortodokse Gethsemane
St. Mary- kyrkja i Etiopia.

– Eg vil gjerne takke Bibelselskapet for dette
programmet som har hjelpt oss til å forstå forteljinga om Den miskunnsame samaritanen
på ein ny og praktisk måte, seier Geseswu.
Foto: Åshild Solgaard

BIBELGAVEN I SENTRAL–ASIA
TEKST : ANN–CATHERINE KVISTAD FOTO: TOR TJERANSEN

Jamila har blitt utsatt for vold og trusler, men
fortsetter likevel å evangelisere – både i sin
egen familie og blant menneskene i nærmiljøet.
Slik dannes det små kristne celler mange
steder i Usbekistan

Så du storken?
Jamila brenner for å spre budskapet om Jesus. For et par år siden fikk hun
vite at en ung kvinne i hennes egen familie hadde tatt imot Jesus – i dypeste
hemmelighet.
Da Jamila selv sto åpent fram som kristen, ble
hun utsatt for vold og trusler.
– Min bror er konservativ muslim, han ble
rasende og banket meg opp mens foreldrene
mine så på i sjokk, forteller Jamila stille.
På tradisjonelt usbekisk vis samles hele storfamilien hver måned for å dele siste nytt, og
spise sammen.
– Hver gang vi er samlet spør broren min alle
i familien om jeg har fortalt dem noe om
denne Kristus, sier hun. For han vet at Jamila
ikke bare er kristen, hun er også evangelist.
Frimodig ber hun Gud hver dag om å vise
henne menneskene hun skal evangelisere
for. Hun blir ledet til folk på bussen, på markedet, ja over alt.
– Ofte blir det klart for meg at jeg ikke er den
første til å fortelle dem om Jesus. Gud har
sendt andre før meg, sier hun.
I storfamilien er det også en hemmelig kristen, som ikke kan stå fram for sin egen sikkerhets skyld. Det er en ung kvinne, gift med en
av brorens sønner. Hun hungrer etter Guds
ord, og hennes store drøm er å eie sin egen
bibel.

– Jeg har gitt henne enkeltsider fra Bibelen
som hun kan lese og brenne etterpå. På den
måten får ingen vite om hennes hemmelighet, sier Jamila.
Denne unge kvinnen ønsker seg også så
inderlig et barn.
Kvelden etter en av de månedlige familiesamlingene er det kun de to igjen i rommet.

«Jeg ga henne
enkeltsider fra
Bibelen som hun
kunne lese og
brenne etterpå.
På den måten får
ingen vite at hun
er kristen.»
Jamila

– Mens ingen andre ser legger jeg hendene på
magen hennes og ber om at Gud må gi henne
et barn, smiler Jamila.
Deretter går de ut av rommet mens de småprater og ler. Utenfor står de andre, og de
peker ut av vinduet: «Ser dere storken? Den
har akkurat flydd veldig nært her, og nå er
den på vei bort. Der er den!»
De peker et bestemt sted på himmelen.
– I vår kultur er storken et tegn på at noe stort
og gledelig skal skje, og vi vet jo at vi akkurat
har bedt om et barn, forteller Jamila.
I skrivende stund er den lille jenta blitt ett år.
– Hvilke planer Gud har for henne vet vi
ennå ikke, men i det stille blir vi stadig flere
kristne – både i familien og landsbyen, sier
Jamila.

•

Bibelselskapet er til stede
blant «hemmelige kristne»
og små husmenigheter og
støtter dem med bibler og
annet materiell de trenger
for å vokse i troen. Vær med
å hjelpe kristne som Jamila
med din gave til bibelarbeidet i Sentral-Asia.
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TEKST: BERNT GREGER OLSEN FOTO: TOR TJERANSEN

Sentral-Asia – en utfordring
til innsats

Sentral-Asia:
• Omfatter landene
Kasakhstan, Usbekistan,
Kirgisistan, Tadsjikistan
og Turkmenistan. Også
Aserbajdsjan regnes ofte
som en del av SentralAsia.
• Det bor ca. 75 millioner
mennesker i SentralAsia. Usbekistan er det
mest folkerike landet
med ca. 30 millioner innbyggere.
• Etter Sovjetunionens fall
i 1990 har Sentral-Asia
vært preget av politisk
uro og totalitære
regimer.
• Islam er den dominerende religionen. Men
det er en voksende
kristen minoritet i alle
landene.
• Det er stor mangel på
bibler. Bibelselskapet
samarbeider med alle
kirkesamfunn for å
skaffe bibler til alle som
ønsker seg en.

Da Shukrat ble kristen, ble han holdt innesperret og prylt av familiemedlemmer i to uker. I dag leder han arbeidet med å etablere et bibelselskap i
Tadsjikistan.
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Når vi snakker om Sentral-Asia omfatter det Kirgisistan, Tadsjikistan,
Usbekistan, Turkmenistan og Kasakhstan, noen ganger også
Aserbajdsjan som historisk og kulturelt er en del av den samme arven
selv om landet ligger i Europa.
Endelsen «stan» betyr ganske enkelt land og
hvert av disse landene har sitt navn etter
den dominerende folkegruppen. Et fellestrekk for alle er at situasjonen for de kristne
og kirkene er vanskelig.

som muslim. Selv om mange aldri har vært i
en moske, regner de seg som muslimer.
Derfor kan det være svært provoserende når
noen blir kristne i et lokalsamfunn og gjør
sin nye tro kjent.

Gjennom århundrer la Russland under seg
flere gamle kongedømmer i Sentral-Asia.
Siden ble disse organisert som republikker
med delvis selvstyre, som fikk sin selvstendighet da Sovjetunionen brøt sammen i
1990. Det var de ikke forberedt på.

Shukrat leder arbeidet for å etablere et bibelselskap i Tadsjikistan. Han ble kristen som
en ung gutt, og hans onkel, som da var familiens overhode, sperret ham inne i to uker
mens han fikk juling hver dag. Men hans
nye tro gjorde at han holdt ut slagene og i
dag leder han en menighet i Dusjanbe ved
siden av arbeidet i Bibelselskapet. Slike
historier er det mange av, mange mye mer
dramatisk enn denne.

I kommunisttiden var all religionsutøvelse
sterkt begrenset og det var like vanskelig for
både muslimer og kristne. På 90-tallet kom
friheten og vi så en sterk vekst i de kristne
kirkene. Nytt nå var at vi også så kristne fra
de lokale folkeslagene, ikke bare de med
russisk bakgrunn. De siste 25 årene har det
vært en muslimsk bevisstgjøring og enkelte
gulf-stater har brukt store ressurser til å
bygge koranskoler og moskeer i sentralasiatiske land.
Alle landene er forståelig nok redde for den
radikale islam slik vi ser den i Midtøsten i
dag. Dette har gjort at det legges store begrensninger for hva som tillates av religiøs
forkynnelse og religiøs litteratur. Selv om de
sekulære myndighetene ikke er redde for
kristne, har dette medført sterke begrensinger for registrering av nye kristne menigheter og kirker, antakelig for å skape en viss
balanse.
Som vi har sett andre steder hvor kristne
undertrykkes, har dette ofte motsatt effekt.
På underfullt vis kommer nye mennesker til
tro, og på steder hvor det ikke før var kristne,
dukker det opp nye grupper ofte uten at vi
kan forklare hvordan. Det finnes dessverre
mange eksempler på at kirker som ble etablert på 90-tallet nå er stengt. Det har gjort at
kristne i stedet kommer sammen i hjemmene, på en stille forsiktig måte. Selv om det
kan forårsake mange problemer, kommer
likevel nye mennesker til tro.
Hovedregelen er slik at hvis du har russiske
røtter, er du kristen. Men hvis du kommer
fra et av de lokale folkeslagene regnes du

Russerne, som tradisjonelt har dominert
kirkene, blir det stadig færre av. De føler seg
ikke lenger hjemme i Sentral-Asia og ofte
snakker de ikke det lokale språket. Mange
søker etter et nytt hjem, helst i Vest-Europa
eller USA, men mange ender opp i
Russland. Slik tappes også kristne menigheter for medlemmer og ledere. Det er forståelig at kristne ikke holder ut presset, som
ikke minst er økonomisk, men det svekker
kirkene vesentlig. Det er særlig tydelig i
Tadsjikistan.
Tilbake står nye menigheter som sårt trenger alle former for opplæring og utdanning.
Ikke minst står de overfor et stort behov for
bibler. Det siste er ikke like enkelt, og særlig
har oversettelse og distribusjon av bibler på
lokale språk vært vanskelig eller umulig.

Bernt G. Olsen
BIBELMISJONSLEDER

«Som vi har sett
andre steder hvor
kristne undertrykkes, har dette
ofte motsatt effekt.
På underfullt vis
kommer nye mennesker til tro, og på
steder hvor det
ikke før var kristne,
dukker det opp nye
grupper ofte uten
at vi kan forklare
hvordan.»

Fra norsk side har vi arbeidet med etablering
av bibelselskaper i alle disse landene helt
siden tidlig på 90-tallet. Arbeidet har båret
frukter og mange mennesker har kommet til
tro. Samtidig har vi møtt uventet stor motstand og mange tilbakeslag. Jeg har møtt
flere pastorer som sier at det er et under at et
bibelselskap er etablert i deres land og at de
kan få bibler levert på sitt eget språk.
Som bibelselskap kan vi ikke eksistere hvis
vi ikke er legalt representert i et land og vår
styrke er nettopp at vi arbeider åpent med
de muligheter og de begrensninger det gir
oss.

•

nummer 2 I 2020 I Bibelgaven

7

BIBELGAVEN I SENTRAL-ASIA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: TOR TJERANSEN

Bibelarbeidet
i Sentral-Asia
Mye av arbeidet i denne
delen av verden er sensitivt, og vi kan derfor ikke
beskrive alle prosjektene i
detalj. Felles for hele regionen er at behovet for
bibler er svært stort.
I denne utgaven av
Bibelgaven får du et inntrykk av situasjonen for de
kristne i disse landene, og
dermed kan du også
danne deg et bilde av forholdene Bibelselskapene
jobber under.
Med din gave er du med
å støtte Bibelselskapene
i Aserbajdsjan,
Usbekistan, Tadsjikistan,
Kirgisistan og
Kasakhstan.
Anonymisering av
personer
Forfølgelse av de kristne
er et stort problem i
mange av de sentralasiatiske landene. Av
sikkerhetshensyn har vi
derfor måttet anonymisere flere av personene i dette bladet, og også
mange navn er endret.

8

Bibelgaven I nummer 2 I 2020

STORSLÅTT ARKITEKTUR: Landene i Sentral-Asia preges av en nesten eventyrlig byggestil. Særlig gjelder det
Usbekistan. Motivet viser Kukeldash Madrassa i hovedstaden Tasjkent som er dekket av fargerike fliser og kronet med
store kupler. Også de kristne setter pris på de arkitektoniske skattene, og forsøker å videreføre dem i sine kirkebygg.

s
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BIBELGAVEN I SENTRAL–ASIA
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: TOR TJERANSEN

NY VERBUMBOK

Minutter
med Jesus
365 enkle øvelser i
Jesusmeditasjon
EDIN LØVÅS

Kyrkja i Yangi Yo’l er bygd i tråd med nasjonale byggjeskikkar og arkitektur, og som i moskeane vaskar kyrkjelyden hendene før dei går inn til gudsteneste.

Jesus er nær. Overalt
og alltid. Noen daglige
minutter kan gjøre det
til erfaring. Edin Løvås
(1920–2014) er
retreatbevegelsens far
i Norge, og i år er det
100 år siden han ble
født. Han anså Minutter
med Jesus som en av
sine viktigste bøker.
Nå er boka endelig
tilbake i ny utgave.

Kr 299,-

Ny
utgave!

Ei heilt ny kyrkje
Landa i Sentral-Asia har djupe islamske røter, og den usbekiske
byggjestilen pregar mange av dei storslåtte moskeane i landet.
Likevel vekst det fram kristne kyrkjer, og nokre av dei blir bygde i tråd
med den tradisjonelle religiøse arkitekturen.
– Ein halvtime utanfor hovudstaden i
Usbekistan, kjem vi fram til Yangi Yo’l som
er ein mellomting mellom forstad og eigen
by utanfor Tasjkent, fortel Ann–Catherine
Kvistad, som leiar innsamlingsarbeidet i
Bibelselskapet.
Det finst ei russisk-ortodoks kyrkje i denne
byen, men denne gongen tek medarbeidarane våre turen til ein annan stad – til eit nytt
kyrkjesenter som er bygd på ei tomt der folk
pleidde tømme søppel og setje frå seg anna
skrot. Nedanfor renn elva Chirchiq gjennom byen.

Pinsekyrkje
www.verbumforlag.no

10

Bibelgaven I nummer 2 I 2020

– Då vi kjem fram tek det ikkje lang tid før vi
skjøner at dette er ei pinsekyrke. I kyrkjerommet er det ei stor scene, med plass både

til pastor og kor. Og medlemane blir døypte
i elva utanfor.
Det er ei kyrkje i vekst, og trass i skepsis mot
kristne, er denne kyrkjelyden ikkje redd for å
dele Guds ord i det muslimske nabolaget.
– Det heile byrja med ein dugnad, der dei
kristne rydda det som såg ut som ein søppelplass. Då området var ferdig rydda sette dei
opp ein bauta med innskrift frå Bibelen,
fortel Kvistad.
Folket i bydelen sette pris på oppryddingsarbeidet som var gjort, og kyrkjelyden fekk
gode skussmål. Dermed fekk dei også
tilsagn frå dei lokale styresmaktene om at
dei kunne kjøpe tomta, og etablere eit
kyrkjesenter.

Trass i trugsmål er kyrkjelyden i Yangi Yo’l
ikkje redd for å syne at dei held Bibelen for
Guds ord.

Usbekistan

Takka vere gåver frå internasjonale vener er
det nye senteret no snart klårt.

treng ein stad å bu, og det har dei her, fortel
Kvistad.

Tradisjonell arkitektur

Modig pastor

– Det som gjer denne kyrkja unik er arkitekturen. Dei har vore medvitne på å nytte
trekk frå usbekisk byggjekunst. Her er det
ikkje ikonar og bilete, men kalligrafi med
tekst frå Bibelen, fortel Kvistad.

Gardsplassen utanfor skal bli planta med
tre, og det skal setjast opp solsegl mot den
harde sommarsola og benkar. Sjølve kyrkjebygget er bygd på tradisjonelt usbekisk vis
med galleri. Over alteret vil det kome bibelvers i tekst på nydelege veggfliser. Alt i
tradisjonell farge og form.

Ved inngangen er det sett inn ei tradisjonelt
utforma fontene der kyrkjefolket kan vaske
hendene.
– Å vaske hendene før ein går inn til bøn er
ein islamsk skikk som vel kan takast med
over i ei pinsekykje, og samstundes senker
terskelen for nye kristne i møte med kyrkjelyden, seier ho.
Dette er ei veksande kyrkje. I utkanten av
tomta stod det tidlegare eit lite kyrkjebygg
som kunne romme 170 personar. I den nye
kyrkja er dette meir enn dobla.
Kyrkjerommet vil få plass til om lag 380
menneske. Senteret inneheld også kontor
for pastorane, gjestehus og sanitæranlegg.
– Nokre av dei frivillige byggarbeidarane

– Trur du nokre muslimar blir fornærma
over at bygget er så likt en moské? spør vi
pastoren.
– Heilt sikkert, men vi er klåre til å ta den
kampen. For muslimane har ikkje monopol
på usbekisk utsmykking, seier han med ein
stor smil.
Han har allereie planlagt at det utanfor
murane skal setjast opp ei innskrift med dei
ti boda – både på usbekisk og russisk.
Med di gåve til biblar til Usbekistan gir du
dei nasjonale kristne verktyet dei treng for
å nå ut til nye menneske.

Medan Kasakhstan er
det største landet i areal,
er Usbekistan størst når
det gjeld folkesetnad.
Nesten 30 millionar
menneske er konsentrert
sør og aust i landet, og
det er nesten halvparten
av alle menneske som
bur i dette området av
verda. Store delar av
folket er sjølvbergingsbønder.
Innfødde muslimar som
konverterer til kristendommen, opplever press,
og til og med fysisk vald,
frå familie, vener og lokalsamfunn. Alle prøver å
tvinge dei til å gå attende
til si tidlegare tru. Nokre
konvertittar blir i lange
periodar innelåst av familien, slått og kan til slutt
bli utvist frå lokalsamfunnet. Lokale mullaer
åtvarar også mot dei i
forkynninga i moskeane.

– Men hugs å vere med oss i bøn, understrekar den glade pastoren.

•
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Biblene kom
fra Norge
Jamila tilhører en pinsekirke
i Tashkent og er evangelist.
– Jeg ber Gud om å vise meg
de menneskene jeg skal
snakke med. Ofte leder han
meg til bussene og jeg setter meg ved siden av den
personen han viser meg,
sier hun.
De fleste har mange spørsmål om kristendommen, og
Jamila svarer så godt hun
kan. Med seg har hun
traktater med bibeltekster.

LIVETS BOK: «Jeg forstod ikke Det gamle testamentet før jeg fikk det på mitt
eget språk. Det er så mange vanskelige ord og uttrykk der. Men når jeg fikk det på morsmålet så gav alt plutselig mening. Bibelen på usbekisk er svært godt oversatt. For meg er
Bibelen boka som viser oss hvordan vi kan leve et godt og rettferdig liv.» Gulnar (48)

•

– Har du opplevd noen
dramatiske situasjoner?
– En gang stormet politiet
leiligheten min. Jeg ble
arrestert og tatt med til
politistasjonen. De hadde
egentlig ikke mistanke til
meg, men det hadde vært
en voldelig hendelse med
militante muslimer og
myndighetene var derfor på
jakt etter alle religiøse,
forteller hun.
På politistasjonen måtte
Jamila fortelle hvor hver
enkelt bibel kom fra.
– Jeg kunne stolt si at mange
av biblene kom fra Norge.
Jo, biblene ble inndratt, men
de kom nok likevel til nytte,
smiler hun.

12
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HVA ER BIBELEN?

«Bibelen har lært meg mye, og det har skjedd mange endringer i livet mitt etter at jeg begynte å lese i den. Jeg hadde kreft, men Gud helbredet meg. Legen
min fortalte meg at kroppen min blir sterkere og sterkere. Det er en fryd å holde Bibelen mellom
hendene. Takk for at dere har oversatt Bibelen. Bli ikke motløse! Må Gud gi dere styrke .»
Jamola (54).

•

Takk!
Alle steder vi var i
Usbekistan ble vi takket for
den nye oversettelsen av
Bibelen, forteller
Ann-Catherine Kvistad.

GÅ I KIRKEN!

«Mannen min døde i en togulykke for 20 år siden, men før ulykken
hadde han fortalt meg om Jesus. Som døv var det ekstra vanskelig for meg å bli enke. Jeg forsøkte å lese i Bibelen, men den var vanskelig å forstå. Så kom min avdøde mann til meg i
drømme. Han sa: ‘Gå i kirken, og ta med deg barna!’ Jesus kom inn i mitt hjerte, og nå forteller jeg
andre om hvilket under Jesus har gjort i mitt liv.» Feruza (45)

•

Alle ble dypt berørt når de
fikk forklart at mange av
pengene til å oversette
Bibelen er gitt av kristne
brødre og søstre i Norge.
Omtanken som norske
bibelvenner har vist ved å
støtte dette arbeidet, rører
usbekiske kristne dypt.
«Hils så mye til giverne deres og si takk. Å få Bibelen på
mitt eget språk er bare helt
fantastisk.»
«Kan jeg bare få lov å si
takk? Tusen takk,» sier en
eldre mann mens en tåre
renner: «Denne Bibelen har
vært så etterlengtet. Det er
vanskelig å forstå at den
endelig er her.»
«Bibelen er en levende bok.
Takk for at dere har oversatt den til usbekisk. Jeg ber
om at dere ikke må gi opp,
og at må Gud gi dere styrke i
arbeidet.»

GUD KAN HELBREDE DEG:

«Min vei til Jesus begynte da min bror
ble syk med struma. Vi var på sykehuset for undersøkelser da en sykepleier spurte om min bror
trodde at Gud kunne helbrede ham. Hun inviterte oss til kirken, og vi tenkte at det ikke kunne
skade å si ja, så vi ble med henne. Vi ba og min bror ble frisk!» Umida (34)

Men behovet er fortsatt
stort, ikke minst i de sentralasiatiske nabolandene.
Derfor ber vi om din støtte
til å styrke bibelarbeidet i
denne delen av verden.

•
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Tadsjikistan
Tadsjikistan er den
minste av republikkene i
Sentral-Asia. Etter uavhengigheten i 1991 ble
landet herjet av borgerkrig i nesten fem år.
Krigen ødela nasjonens
økonomi, og i dag er
Tadsjikistan blant de aller
fattigste blant landene
som oppsto etter Sovjetunionens sammenbrudd.
Økonomisk ustabilitet
og sosial ulikhet bidrar
også til fremveksten av
radikal islam og ekstremisme. 98% av befolkningen i Tadsjikistan er
muslimer.
De kristne utgjør et
svært lite mindretall, og
de fleste av dem opplever forfølgelse og
diskriminering fra
samfunnet og lokale
myndigheter.

«Daniel» klamret seg til Jesus da familien prylte ham med stokker. I dag er han del av en liten huskirke i Tadsjikistan.

14
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– Jeg grep rundt Jesu føtter
– Hvordan holdt du ut mishandlingen?
– Jeg lukket øynene og så for meg at jeg holdt rundt Jesu føtter.
I en by i Tadsjikistan forteller vår kristne
bror «Daniel» om hvordan han overlevde å
bli banket opp med en stor stokk av sin familie da han fortalte at han var en kristen.
Vi sitter på myke madrasser rundt et flott
måltid lagt utover en silkeduk. Elleve medlemmer av en huskirke har reist langt for å
treffe gjestene fra Bibelselskapet. «Daniels»
historie er bare en av flere vi får høre denne
ettermiddagen. Det er livshistorier som gir
oss dyp respekt for våre søsken som må lide
så mye for sin tro.

stygge ord etter meg, og jeg var helt alene. Så
hevet jeg blikket, og der så jeg et barn, en
liten gutt, i et vindu. Han smilte. Det gav
meg styrke og ro, og jeg skjønte at jeg ikke
var alene. Gud var der sammen med meg,
forteller «Daniel».
Mullaen stilte ham mange spørsmål, og da
han merket hans sterke tro, inviterte han
ham til å bli en av hans menn og komme
tilbake til islam.

– Hvordan begynte din reise til Jesus?

– Jeg gav ham Daniels bok og ba ham lese for
å se om han kunne finne noe galt, forteller
«Daniel».

– Den begynte med Jesus-filmen og et
Lukas-evangelium som jeg fikk av kristne
misjonærer i landsbyen jeg bodde i. Etter
hvert som jeg leste åpenbarte Jesus seg for
meg, og jeg ble en troende, forteller han.

«Dette vil jeg ikke lese. Dette er nye ting, og
er ikke ment for oss tadsjiker, sa mullaen
truende, og la til: «Du kommer til å få en
drøm. Etter den har talt til deg vil du komme
tilbake til meg og vende deg til islam igjen!»

«Daniel» opplevde et sterkt behov for å dele
sannheten han hadde funnet og han var
frimodig. Det falt ikke i god jord i landsbyen.

Neste natt overnattet «Daniel» hos sin
svigerfar.

– Det ble bestemt at det måtte avholdes et
landsbymøte der imamen skulle være til
stede. Han stilte meg mange vanskelige
teologiske spørsmål, og jeg svarte etter
beste evne, sier han.
Mange av ordene han brukte forstod han
ikke selv.
– Jeg skjønte at det var Gud som gav meg
disse ordene, og i dag husker jeg ingenting
av det jeg sa. Men det hadde tydeligvis en
virkning, for imamen ble veldig sint, og
gikk, minnes han.

For mullaen
Klanen var imidlertid ikke fornøyd med
dette. I en felles uttalelse fra alle landsbyene
i området ble det bestemt at «Daniel» skulle
fram for Mullaen, den fremste muslimske
eksperten i denne delen av landet.
– Jeg ble advart om at jeg kom til å bli forbannet og utstøtt, men jeg bestemte meg
allikevel for å gå. Gårdsplassen til mullaen
var stappfull av mennesker som ropte

– Han våknet av at jeg skrek i søvne. Jeg
skrek så grusomt at naboene kom løpende. I
drømmen så jeg en truende mørk skikkelse
og jeg følte meg kald. Nå var jeg blitt såpass
våken at jeg ba om Jesu beskyttelse og
skikkelsen forsvant!

Utstøtt, men velsignet

Støtt bibelarbeidet i
Tadsjikistan
Med din gave til SentralAsia bidrar du til å styrke
alle deler av bibelarbeidet i Tadsjikistan. Mye av
arbeidet i denne delen av
verden er sensitivt, og
det er ikke alt vi kan
rapporterte.
Med dine gaver og dine
bønner bidrar du til
styrke og håp for de
kristne i dette landet.

– Jeg vendte ikke tilbake til islam etter
denne drømmen, men nå hadde hele klanen
og familien min fått nok. En av slektningene
mine fant en stor, tykk stokk, og slo og slo og
slo. Det svartnet for meg og jeg falt sammen.
Men han stoppet ikke. Da var det jeg så for
meg Jesu føtter. Jeg lukket øynene og klamret meg til dem mens slagene haglet.
Han overlevde mishandlingen, men ble utstøtt både fra landsbyen, familien og klanen.
– Men, som du ser så har jeg overlevd. Og nå
er vi flere kristne som samles her i mitt hus.
– I natt er min kone og jeg blitt besteforeldre
for første gang, smiler han bredt
– Den lille gutten skal hete Abraham!
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Vil du
vite mer
om testamentariske
gaver?

Hvis du ønsker å få
tilsendt Bibelgavens
brosjyre med
informasjon om
testamentariske
gaver, kontakt oss
på tlf. 47 97 64 70,
eller e-post:
giver@bibel.no
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– Like mange som jeg har
drept vil jeg bringe til Gud

Det sitter en stillfaren mann ved bordet. Han er i midten av 50-årene og
velstelt, men synet bedrar, for dette er ingen vanlig mann. Hans identitet
må dessverre skjules, så jeg velger å kalle ham «Amin».
«Amin» er en tadsjikisk kriger med kamperfaring fra Sovjethærens innsats i
Afghanistan og borgerkrigen i Tadsjikistan.
Etter borgerkrigen ble han en av mafiaens
menn i Tadsjikistan.
– Jeg har gjort mye vondt, og brakt skam og
redsel over min familie, sier han stille.
Men dette er en frelseshistorie utenom det
vanlige. Om hvordan Gud leder mennesker
til seg.
«Amins» historie er ikke uvanlig i
Tadsjikistan. Han vokste opp i en stor familie. De var ikke-religiøse muslimer. I 1986
begynte hans karriere som soldat, og det ble
til slutt fem år som kriger i Afghanistan før
han reiste hjem og kjempet på de lokale
muslimenes side i borgerkrigen i perioden
1992-1997.

På leting etter sannheten
Etter å ha fulgt sin krigsskadde bror på sykehus og hjulpet til med å vaske og klargjøre
de døde for begravelse, begynte hans religiøse leting. Han leste tekster fra jødedom,
buddhisme og hinduisme.
Da datteren på to år døde i 1993 tenkte han
at Gud straffet ham for hans frafall fra islam,
og han ble en praktiserende muslim. Men
livet som muslim gav ham ingen indre ro
eller mening med livet. Etter som han leste
Koranen ble det mer og mer klart for ham at
dette ikke var riktig.
På et planleggingsmøte i mafiaen i april
1994, ser han en bibel i bokhylla hos en
russisk kamerat: «Kan jeg få låne den boka?»
spurte han. Kameratens mor gav ham
nytestamentet og i løpet av den kommende
uka leste han gjennom boken ti ganger.

Til kirken
Men ettersom han leste hadde han også
mange spørsmål. «Amin» ønsket så sårt å
snakke med en prest. Hans kamerat tok ham
med til den russisk-ortodokse kirken, men
presten der mente at dette var for
skummelt. En tadsjik som stilte spørsmål
om Bibelen? Heldigvis fikk han adressen til
en annen kirke, og det ble vendepunktet i
hans liv.

Bak en blå port fant han seks eldre kvinner
som satt på gårdsplassen med et tradisjonelt
måltid spredd utover, madrasser til å sitte
på, te, vann, og godsaker å spise. Damene
gjorde store øyne da to krigere kom inn
porten.
«Er dere sultne? Vil dere spise med oss?» Vi
takket høflig nei, men de gamle lot seg ikke
stoppe, smiler «Amin».
– De visste at soldater alltid er sultne, så det
varte ikke lenge før vi satt sammen med
dem, forteller han.
«Er det en prest her?» spurte jeg. «Jeg har
endel spørsmål om Bibelen». Svaret var
dessverre nedslående.
«Dessverre har vi bare besøk av prest en
gang i måneden. Men kanskje vi kan
hjelpe?»
«Amin» stilte sine spørsmål, og i løpet av en
time hadde de eldre kvinnene forklart ham
mye.
«Du er hjertelig velkommen til gudstjeneste
hos oss på søndag, sa de til avskjed.»

Like mange som jeg har drept
Søndag 1. mai 1994 gikk «Amin» til sin første
gudstjeneste. Han bøyde kne, ba om tilgivelse for sine synder og gav Herren et løfte:
«Jeg vil bringe like mange til Kristus som jeg
har drept.»
Samme kveld var han sammen med sine
venner som vanlig. Opiumen kom fram –
for de var alle blitt avhengige under krigen i
Afghanistan. Denne gangen sa «Amin» nei.
Vennene lo, men han sa at det å møte Jesus
var som et jordskjelv.
Så kom endelig dagen i oktober 1994: Seks
unge menn ble døpt, alle tidligere krigere og
medlemmer av mafiaen.
I 1999 startet «Amin» sin tjeneste som
evangelist blant tadsjikere, og han har et
spesielt hjerte for unådde områder i sitt
land. For de er det mange av. I Tadsjikistan
er det kun 5 000 kristne, og siden 2008 har
det ikke blitt registrert en eneste menighet i
landet.

Behov for
studiemateriell
«Amin» er evangelist i et
land der det er forbudt, og
der Bibelen bare kan
distribueres inne i en av de
få registrerte kirkene.
– Men jeg kjenner ingen
frykt. Jeg har sett og gjort
så mye gjennom mitt liv at
ingenting skremmer meg.
– Hva kan vi gjøre for
deg?
– Vi trenger bibler og
bibelsk studiemateriell,
sier han.
Når muslimer begynner å
lese i Det nye testamentet
sitter de igjen med mange
spørsmål.
– Det er få menigheter og
prester i landet, så materiell som gir forklaringer til
tekstene er viktig, sier
«Amin» og legger til at en
ny bibeloversettelse til
tadsjikisk også kan bidra til
å åpne Guds ord for flere.

•
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«Vi har gudstjenester
for 500 mennesker
hver eneste dag. Jeg
har døpt over 800, og
fortsatt kommer det
nye mennesker til tro.
Hver måned døper vi
mellom fem og tolv
personer.»
Min daglige bønn er at
de som Den Hellige
Ånd leder til oss må bli
omfavnet av kirken
fordi de forfølges av
sine slektninger. Og
min bønn er at flere
må komme med siden
vi nå opplever frihet.»
Pastor Kahor

Kahor er pastor i en menighet i Samarkand. Her er han avbildet sammen med sin kone Svetlana.

De fem edelsteinene
Samarkand var et viktig knutepunkt på Silkeveien og har fremdeles
mange monumenter som minner om fordums storhet. Men byen har
også opplevd kraftige vekkelser og mange mennesker har blitt kristne
på tross av stor motstand.
I en menighet midt i byen møter vi pastoren
Kahor (60).
Kirkerommet er relativt stort og ligger
inneklemt midt i byen. Det er nærmest fullt
når vi kommer inn dørene, selv om det allerede har vært tre gudstjenester denne søndagen.
– Jeg er født i Samarkand, men familien min
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kommer fra en gruppe med etniske iranere
som i mange år har bodd her i byen. Derfor
har jeg persisk som morsmål, forteller
Kahor.
– Hva er din bakgrunn, og hvorfor ble du en
kristen?
– Jeg så mye urettferdighet i samfunnet, og
jeg slet også med en del helseproblemer.

fortelle, og ble med på et møte i husmenigheten, sier han.

Frihet og tvang

Han lyttet til forkynnelsen, og da menigheten til sist falt ned på kne for å be, gjorde han
det samme.

I Usbekistan er det forbudt ved lov å aktivt forsøke å få personer til å
skifte religiøs oppfatning,
såkalt proselyttisme.
Likevel gir myndighetene
menighetene en viss frihet. Men det finnes andre, sterke krefter som
kjemper mot kirken, og
særlig på landsbygda er
det vanskelig å være en
bekjennende kristen.

– Mens jeg ba kom det noe over meg: Jeg har
aldri følt noe slikt, en slik varme. Så hørte jeg
en stemme: «Dette er meg – den levende
Gud». Alle de byrdene jeg hadde, alt sammen falt av meg, Etter det elsket jeg Bibelen
og kunne lese den til langt på natt, forteller
han.

Drømmen
Tre måneder senere, etter å ha lest Bibelen
dag og natt, opplevde han en form for tvil:
«Islam sier tydelig at den som skifter tro aldri kan bli tilgitt.»
– Den natten hadde jeg en drøm. Den var
kaotisk, men jeg kan fremdeles huske den i
detalj: Jeg ble løftet opp til himmelen og så
at det var noen stengsler der. Så hørte jeg:
«Vær ikke redd!» Det var et fredelig sted og
på en trone ser jeg en skikkelse i hvite klær.
«Hva er sannheten? Hvor er den?» spurte
jeg.
Den lyse skikkelsen sa ikke noe, men han
gav meg en skriftrull. Det var Det nye testamentet – på usbekisk. Deretter sa han: «Med
denne vil du finne sannheten».
Så la han fem små edelsteiner i hendene
mine. Da våknet jeg.

Kallet
Derfor vente jeg meg først til islam. Jeg
brukte tre år for å lære arabisk og studere
Koranen, og merket meg det som sto om
Jesus, forteller Kahor.

1995 satte lederskapet i kirken Kahor til å
tjene de usbekisk-talende i menigheten, og i
1999 tok han også over ansvaret som pastor.

Likevel fikk han ingen fred. Derfor bestemte
foreldrene hans at han skulle sendes til Iran
for studier.

– Både jeg og menigheten har vært gjennom
mange vanskeligheter og forfølgelser, men
jeg har sett Guds trofasthet. Han kalte meg
og har gitt meg alt jeg trenger fram til denne
dag. Gud løste meg ikke bare fra sykdom,
men lovet meg evig liv med ham, sier pastoren.

Møtet med husmenigheten
– I Iran møtte jeg noen mennesker som
fortalte meg om Jesus, men de framstilte
ham på en annen måte enn den Jesus jeg
hadde blitt kjent med gjennom Koranen,
forteller Kahor.
De begynte å diskutere, særlig spørsmålet
om Jesus som Guds sønn, for dette er noe
islam avviser.
– Jeg ble likevel interessert i det de hadde å

– Når du ser på kirken i dag, hva tenker du?

Med tiden har han også forstått betydningen
av edelsteinene i drømmen.
– Disse menneskene du ser her – de er edelsteinene Gud la i mine hender. Jeg er takknemlig for at Gud kalte meg til å tjene dem.
Jeg var ikke verdig – all ære til ham.

– Vi lærer mennesker å
snakke med andre , på
arbeidsplassen og med
venner og slektninger,
sier Kahor.
Han forteller om et
bønnemøte for noen
uker siden, der menighetene la fram for Gud:
«Hvor skal vi dra?»
– Gud gav oss et helt konkret navn på en landsby,
der en av brødrene i
menigheten bor. Gud sa:
«Gå og besøk ham» og vi
dro. Da fikk vi vite at han
hadde vært syk og bedt
til Gud om at noen fra
menigheten skulle
komme.
Den kvelden kom alle
slektningene hans til tro.
Vi har lært at når vi ber
konkret, så svarer også
Gud oss konkret.

•
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– Kinesiske kristne leser
biblene sine i filler

Kua Wee Seng ,leder De forente bibelselskapenes arbeid i Kina.

Bibeldagen 2020 ble
feiret 8. og 9. februar,
men arbeidet gjelder
hele 2020 - og gaver
blir registrert hele
året.
– Når du skriver, må
du sende en takk til de
kristne i Norge som
støtter vårt arbeid,
sier Kua Wee Seng.

VENNSKAP: – For kinesere er vennskap viktig, sier Kua Wee Seng som nylig traff sin gamle venn, tidligere generalsekretær Gunnleik Seierstad
i Det Norske Bibelselskap, i Oslo til en god samtale.
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Mens tallet på kristne i Kina er omdiskutert, står én ting klart:
Behovet for bibler er enormt. Det hjelper Norge til med å dekke.
I den store verden er Norge et knøttlite land,
men i internasjonalt bibelarbeid er vi store.
Derfor er Oslo et opplagt stoppested når
Kua Wee Seng i De forente bibelselskaper
(UBS) drar til Europa.
Han leder bibelselskapenes arbeid i Kina og
pleier stadig forbindelsen til kinesiske
kristne. I Norge var han med på Bibeldagen
som i år satte Kina i fokus og innbrakte
mange kollekter til bibeltrykking.

Norge er viktig
– Den kinesiske kirken trenger hjelp til å
spre Guds ord i landet, sier Wee Seng. Han
nøler ikke med å trekke fram Norges viktige
rolle i dette arbeidet.
– Siden 2007 har norske penger finansiert
trykking av 5 millioner bibler ved trykkeriet
i Nanjing.
Samtidig minner han om hvor lite mange
kinesere har å rutte med. Mange som
kommer til tro, bor på landsbygda. De er
fattige bønder som lever fra hånd til munn.
Pengeøkonomien er lite utbredt. Da er det
viktig at bibler er så rimelige at folk kan
kjøpe dem.
– En bibel er av stor betydning, sier han og
forteller om kvinnen i Mandsjuria som fikk
en bibel og inviterte naboer til å være med å
lese fra den. På kort tid kom 200 til tro.

Singapore-kineser
Fra sitt kontor i Singapore har Kua Wee
Seng god oversikt over Kina. Foreldrene
kom fra det sørlige Kina til den lille øystaten
der han ble født og vokste opp. Fra
Singapore er veien kort til Kina som han
besøker hvert år.
Kinas folketall er på vei mot 1,4 milliarder,
og Wee Seng omtaler Kina som verdens
største innhøstningsmark. Alt etter hvor
mange kristne man regner med at Kina har,
er tallet på unådde et sted mellom 1,2 og 1,3
milliarder mennesker.

Kirkene vokser
Svaret på hvor mange kristne det er i Kina

avhenger av hvem du spør. Kinesiske myndigheter oppgir 50 millioner, katolikker
medregnet. Tallet kan likevel være mye høyere. Wee Seng understreker at myndighetene, tross de offisielle tallene, ikke vet nøyaktig hvor mange kristne som finnes.
– Men de ønsker å vite det. Derfor gjennomførte de en undersøkelse. Det offisielle
anslaget i 2017 var 38 millioner protestanter
og 6 millioner registrerte katolikker. I tillegg
kommer 6 millioner ikke-registrerte
katolikker.

– Og så kommer alle de kristne i husmenighetene?
– Ja, og noen av dem er registrert, mens
mange ikke er det. Når det gjelder de uregistrerte husmenighetene, er det alle slags
anslag, sier Wee Seng som selv nøyer seg
med å fastslå at «dette er store nettverk».
Han viser til en kristenleder som sa det på
denne måten: «Hvor mange kristne det er i
Kina, vet bare Gud. Og Jesus ba oss om å fø
hans lam, ikke om å telle dem».

Leses i filler
Uansett antall, er én ting hevet over tvil:
Behovet for bibler i Kina er stort. Dessuten
legger UBS til grunn at det kommer til rundt
en million nye kristne årlig. Det innebærer
stort behov for nye bibler. Og selv uten
denne store veksten, ville bibelbehovet vært
stort.
– Alle kristne har ikke bibler, og i tillegg er
det kanskje 1,3 milliarder mennesker som
ikke har hørt det kristne budskapet. Så det er
stor etterspørsel etter Guds ord. Det er blitt
trykt 85 millioner eksemplarer siden 1981
da det ble tillatt å trykke Bibelen, men dermed er det stadig minst 15 millioner som
ikke eier en bibel selv, sier Kua Wee Seng og
under-streker at de 85 millioner biblene som
er trykt, i stor grad er i bruk fortsatt. I Kina
blir nesten alle bibler brukt og slitt.
– Kinesiske kristne leser biblene sine i filler,
og når de blir riktig gamle, blir de ikke kastet,
men levert til bruktmarkeder som selger
dem videre, sier Kua Wee Seng.

1 million
nye kristne
Kua Wee Seng anslår at
minst 1 million kinesere
blir kristne og døpes
hvert år.
– Kinesiske kristne kjøper gjerne flere bibler om
gangen. Jeg har sett med
egne øyne at noen kjøper
ti bibler, ikke for ha for
seg selv, men for å dele
med andre.
Ofte gis biblene bort i
forbindelse med markeringen av kinesisk nyttår
eller når det feires jul.
– Da er mange på reisefot
for å møte slektninger, og
bibler blir pakket i bagasjen. I flere kirker blir de
også delt ut, særlig til
unge mennesker. Slik er
jula blitt ungdommens
høytid i Kina. Det skjer
både i den offisielle Tre
Selv-kirken og i uregistrerte husmenigheter, sier
Wee Seng.

•

Foto: Dag Kjær Smemo

nummer 2 I 2020 I Bibelgaven

21

BIBELGAVEN I NORGE
TEKST: BJØRN HÅKON HOVDE FOTO: DAN AKSEL JACOBSEN

Logos tar Bibelen med inn
i dagliglivet

Jorunn Sjaastad har
siden 1990 vært redaktør og daglig leder i
Bibelleseringen. I juni
2018 ble Bibelleseringen
en del av Bibelselskapet
og Sjaastad ble ansatt i
en kombinert stilling som
redaktør for Logos og
medarbeider i
Bibelmisjonsavdelingen
Hun er utdannet teolog
fra Menighetsfakultetet.
– Hvorfor brenner du for
Bibelen, Jorunn?

– Det er den viktigste
boka jeg vet om. Jeg
ble glad i den allerede
som barn og har funnet meg igjen i mange
av tekstene og opplever at den også
finner meg.

– Min visjon for Logos er å hjelpe mennesker til å møte Gud gjennom å lese Bibelen og oppmuntre dem til å bruke det de leser på seg selv og sitt samfunn,
sier redaktør Jorunn Sjaastad.
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Med Logos åpnes de bibelske tekstene for leserne slik at de får
anvendelse i hverdagen. Ved hjelp av studie- og samtalespørsmål
bidrar Logos til at leserne får en dypere forståelse for ordene.
Vedlagt denne utgaven av Bibelgaven finner
du siste nummer av Logos. De som er kjent
med denne leseplanen vil også se at den har
fått et nytt og delikat design. Men selv om
bladet nå gjør seg godt på stuebordet, er det
innholdet som gjør dette til et unikt
produkt.
– Forskjellen mellom Logos og andre leseplaner er at tekstene har en «anvendelse» for
hver dag. Tanken er at denne skal utfordre
leserne til å bruke bibelteksten på seg selv,
og ta den med inn i eget liv, forklarer
Jorunn Sjaastad, som har vært redaktør for
Logos siden 1990.
Mens Bibelselskapets tradisjonelle bibelleseplan er en leseliste, ønsker Logos å legge
nye dimensjoner til lesningen.
– Hensikten med å lese Bibelen er flerfoldig,
og et av resultatene bør være at Ordet vi har
lest, preger livet vi lever, sier Sjaastad.

Hele Bibelen
Det er også et annet forhold som skiller
Logos fra enkelte andre leseplaner, og det er
måten å lese på.
– Vi leser bok for bok. Alle bibelbøkene
gjennomgås i sin helhet. De større bøkene,
som evangeliene og de store profetbøkene,
deles opp i litt mindre bolker, slik at de leses
i flere omganger, forklarer Sjaastad.
– Hvert år har ett evangelium som leses
gjennom de store høytidene. Da deles tekstene opp slik at vi leser «opptakten» til påske
i ukene før påske og «juletekstene» før jul,
sier redaktøren.

Bibelgruppa
Hvert nummer av Logos inneholder også
spørsmål til studie og samtale, og egner seg
derfor godt for bibelgrupper, andre kristne
fellesskap eller for en samling rundt Bibelen
i familien.
– Men Logos fungerer også ypperlig for individuelt bruk med strukturerte planer for
daglig bibellesning og hjelp til refleksjon,
kontinuitet og dypdykk i bibeltekstene, sier
Sjaastad.

Spesialtilbud

De ukentlige spørsmålene og studieplanen
er godkjent av Kristelig Studieforbund og
åpner derfor for muligheten til å kunne søke
økonomisk støtte til kurs og studiegrupper.
– Vi håper dette kan være en inspirasjon til å
legge til rette for samlinger der nye kristne
inviteres til et fellesskap med Bibelen i
fokus, sier Helene Fagervik, som leder
bibelbruksavdelingen i Bibelselskapet.

Bibelleseringen
Logos har en lang historie som har blitt
ivaretatt av Bibelleseringen i Norge siden
1882. I 2018 ble Bibelleseringen en del av
Bibelselskapet. Sammen med Logos videreføres også bibelleseplanen Alfa Super for
barn og ungdom.
– Leseplanen som Logos følger, er utarbeidet av Scripture Union, en bevegelse som
startet i England i 1868. Dette arbeidet begynte omtrent samtidig med søndagsskoleframveksten i USA og Europa. Det ble viktig at barn også fikk lære det som sto i
Bibelen. Derfor var planene opprinnelig
tilpasset de yngste. Etter hvert som barna
vokste, ble det behov for å utvide tilbudet,
forklarer redaktør Sjaastad.
Internasjonalt er Bibelleseringen kjent som
Scripture Union og i likhet med
Bibelselskapet er også dette en verdensomspennende og økumenisk organisasjon.
– Bibelleseringen, smak på navnet: Å være i
origo for en ring som favner om bibelarbeidet i 120 land, og som har målsetning om å
bringe de bibelske tekstene inn i dagliglivet
til leserne, dette kan også du bli en del av,
sier Sjaastad.
Med dette nummeret følger det nemlig
mulighet for å tegne abonnement på Logos.
– Med Bibelleseringen fikk vi ny kompetanse og nye verktøy for å kunne nå vår
visjon om å åpne Bibelen for alle. Et av dem
er Bibelleseplanen Logos som ligger ved
denne utgaven av Bibelgaven, sier Paul
Erik Wirgenes, generalsekretær i
Bibelselskapet.

Få Logos
resten av
året for
kun
kr. 99,Se vedlagt skriv
for detaljer.

Bestilling:
www.bibel.no/logos
E-post:
ordre@bibel.no
Tlf. 479 76 493
Abonnementet løper til
det sies opp.
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Kristne søsken i SentralAsia trenger din hjelp
Islam er på frammarsj i de gamle sovjetiske
republikkene i Sentral-Asia. Som kristne må vi
kjenne vår besøkelsestid og gjøre det mulig for alle
å få en bibel på et språk de forstår og til en pris de
kan betale. Den gamle silkeveien gikk gjennom
Sentral-Asia. En gang spredte den kristne tro seg
langs hele denne veien, videre helt til Kina. Nå er det
samme i ferd med å skje på nytt i vår tid. Bli med og
støtt bibelarbeidet i denne viktige regionen.
Ønsket om bibler og nytestamenter er stort,
og du og jeg kan hjelpe.
Husk også bibelarbeidet når ber.
Gi din gave på vedlagte giro, eller på VIPPS 94418
(husk å skrive Sentral-Asia, ditt navn og adresse i
meldingsfeltet), eller gå inn på
www.bibelgaven.no og gi din gave der.

